BŘEZEN 2019

Postní zamyšlení
V dnešní „moderní“ době každé čtyři minuty umírá křesťan pro
svoji víru! Krutým pronásledováním trpí více než 245 milionů
Kristových následovníků ve 150 zemích. Krvavými pronásledovateli
jsou Severní Korea, Čína, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán,
Súdán, Eritrea, Jemen, Irán, Indie… Je to až neuvěřitelné! Pro víru
v Krista jsou dnes mučeny a pronásledovány miliony našich
spolubratrů - křesťanů!
Pokusme se v této postní době více objevit „drahocennost“
naší víry, jak Ježíš říká v podobenství: "Nebeské království je
podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho
a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.“ Tato
Ježíšova slova jsou aktuální i dnes, i dnes lidé pro víru, jako největší
poklad, pokládají své životy. My se naopak často za víru stydíme,
bojíme se přiznat ke své víře před přáteli, spolupracovníky, stydíme
se o víře mluvit…
Pokusme se být v této postní době na sebe nároční, pokusme
se vyjít ze svých zvyklostí a více se otevřít Bohu. Dát více času
modlitbě, rozjímání Písma sv., rozjímání křížové cesty, smíření
se s těmi, se kterými jsem rozhádaný, lépe se připravit na svátost
smíření apod.
Přeji nám všem, abychom letošní půst využili k prohloubení
vztahu s Bohem i s druhými lidmi.
P. Martin Sekanina

Domanín

Bzenec

Těmice

Roznést radost z Boha
Cílem Tříkrálové sbírky není vybrat co nejvíc peněz, i když i to
je důležité, protože mnoho potřebných lidí čeká na pomoc. Důležité
je roznášet do světa radost z Boha, který je nám o Vánocích tak
blízko. Jde přímo o proměňování světa, který je v ty dny krásnější a
šťastnější pro množství skutků lásky. To vlastně sám Bůh, který je
láska, přebývá v milujících lidech a skrze ně pomáhá. Ano, Bůh dělá
zázraky skrze ty, kteří s ním spolupracují. A těch zázraků není vůbec
málo. Když vyrukuje armáda tříkrálových koledníků, umožní zapojit
se do díla zázraků lásky milionům přispívajících.
Citace z knihy: Rok s církví Jan Graubner
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do této
zvláštní mise, která rozhodně stojí za to.
Koordinátor Tříkrálové sbírky ve Bzenci Marie Kantoráková

Farní ples 2019
V pátek 1. února se ve Bzenci na KD konal Farní ples. Hezký večer
zahájil otec Martin, který všem přítomným udělil požehnání, popřál
příjemný a klidný průběh plesu a společně s přítomnými se pomodlil.
K příjemné atmosféře přispěla hudební skupina Madusong, která
k plesu již neodmyslitelně patří několik let. I letos jste měli šanci
ochutnat vzorky vína nejen z farních sklípků. Svoje štěstí ve hře jste
mohli pokoušet při slosování o věcné výhry. V tombole se letos sešlo
mnoho velmi pěkných cen, které darovali především farníci ze
Bzence, Těmic i Domanína. Na památku jste se mohli vyfotit
v našem fotokoutku. V půlnočním překvapení se představili
„pidimužíci“, kteří svedli bitvu o Krále tanečního parketu naší
farnosti. Celý večer proběhl ve znamení dobré nálady a pohody.
Dokonce se objasnila i záhada „ztraceného“ dortu .
Všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci plesu, jeho přípravách,
programu či přispěli do tomboly a vinotéky patří velký dík.
Za organizační tým Veronika Uhrinová

Pro sebe a své děti chci všechno, i život po smrti!!!

Vincentínské lidové misie ve farnostech Bzenec a Domanín
10. 5. – 19. 5. 2019
Pátek 10. 5. – Den otevření misií
18:00 mše svatá - Bzenec
 slavnostní otevření misií
 přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 symbolické odevzdání farnosti
 téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:00 večer chval před Nejsv. svátostí
ukončen individuálním požehnáním
 kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Sobota 11. 5. - Den se sv. Vincentem
8:00 mše svatá – kostel Bzenec, téma promluvy: Bůh, který naplňuje
14:00 Povolání k manželství I. - pro manžele a mládež od 15 let
 učebna na faře - Bzenec
15:00 farní den spojení s koncertem skupiny Adorare z Valašských
Klobouků
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 12. 5. – Den milosrdenství
8:00 mše svatá – kostel Domanín
 slavnostní otevření misií
 symbolické odevzdání farnosti
 téma promluvy: Hřích, cesta ke štěstí?
9:00 – 10:00 misijní promluva pro muže, kostel Domanín
9:30 mše svatá – kostel Bzenec, téma promluvy: Co ničí lásku?
10:30 – 11:30 misijní promluva pro muže, kostel Bzenec
15:00 misijní promluva pro ženy, kostel Domanín
15:00 misijní promluva ženy, kostel Bzenec
17:00 – 18:00 setkání starších ministrantů z obou farností – fara Bzenec

18:30 Chatrč- film o odpuštění, učebna na faře – Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Pondělí 13. 5. – Pod ochranou Panny Marie
9:30 návštěva nemocných**
16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme, hřbitov Domanín
17:00 mše svatá – Domanín, téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
18:00 Co je zázračná medaile? - Domanín
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme, hřbitov Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec, téma promluvy: Poslání Panny Marie
19:00 Co je zázračná medaile? – Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Úterý 14. 5. – Den seniorů
8:00 svatá zpověď - Domanín
9:00 Mše svatá s udělováním svátosti nemocným – Domanín
 téma promluvy: Proč trpím?
10:00 -11:00 setkání seniorů - Domanín
15:00 svatá zpověď - Bzenec
17:00 Mše svatá s udělováním svátosti nemocným – Bzenec
 promluva: Stáří – čas na svědectví
18:00 – 19:00 setkání seniorů - učebna na faře - Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Středa 15. 5. – Den dětí
7:30 svatá zpověď - Těmice
8:00 mše svatá - Těmice
9:30 návštěva nemocných**
16:00 setkáni dětí – fara Domanín
17:00 mše svatá – Domanín, kázaní zaměřené pro děti
18:00 – 18:45 Historická pravda o Ježíši, kostel Domanín
17:00 setkání dětí – fara Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec, kázaní zaměřené pro děti
19:00 – 19:45 Otevři a čti, kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 16. 5. – Den eucharistie
8:00 – 18:00 celodenní adorace - Bzenec
9:30 návštěva nemocných**
15:00 svatá zpověď - Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 téma promluvy: Eucharistie – chléb života
17:45 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti
 ulicemi Domanína
16:00 svatá zpověď – Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec
 téma promluvy: Eucharistie
19:00 – 20:00 Nikodémova noc
 kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Pátek 17. 5. – Den mládeže
9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď - Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 téma promluvy: O čem mluví kříž?
18:00 Adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním Domanín

16:00 svatá zpověď - Bzenec
18:00 mše svatá - Bzenec
 téma promluvy: Kříž = cesta k životu
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti
 ulicemi Bzence
20:00 adorace a požehnání*
Sobota 18. 5. – Den manželů
7:30 svatá zpověď - Těmice
8:00 mše svatá - Těmice
10:00 setkání mladších ministrantů z obou farností – fara Bzenec
16:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice
– fara Bzenec

 pro manžele a mládež od 15 let
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Domanín
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 Domanín
 téma promluvy: Naplňte nádoby
17:15„Cesta manželů“ – kostel Bzenec
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 Bzenec
 téma promluvy: Manželství školou lásky
19:15 setkání mládeže - fara Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 19. 5. – Den misií
8:00 mše svatá – kostel Domanín
 odevzdání dekretu o ukončení misií
 téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 požehnání misijního kříže 2019
 po ukončení misií bude probíhat
ve farnosti Domanín adorační den
9:30 mše svatá – kostel Bzenec
 odevzdání dekretu o ukončení misií
 téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 požehnání misijního kříže 2019

Zvonění zvonů:
*Během adorace budou znít zvony od 20:00 do 20:05 hod. Když uslyšíme zvonit
zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci)
a poděkování Bohu za uplynulý den.
** Nemocné a imobilní lidí navštíví řádová sestra v jejich domácnostech a pak je
navštíví kněží - misionáři.
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján:
604 296 423.
---------------------------------------------------www.misievefarnosti.cz

INFORMACE Z FARNOSTI
POKŘTĚNI BYLI:
DOMANÍN:
13.01.2019
13.01.2019

Klára Býčková
Kristýna Býčková

„Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů,
a dostanete dar Ducha svatého. “ (Skutky apoštolů 2,38)
**********************************************************************************

NA VĚČNOST JSME DOPROVODILI:
BZENEC:
13.02.2019
02.03.2019
08.03.2019
12.03.2019

Vlastimil Otépka
Bc. Michal Gillík
Marie Czeikowitzová
Anna Lukeštíková

DOMANÍN:
04.01.2019
23.02.2019
27.02.2019

Stanislav Jurásek
Jiří Daněček
Luděk Poštolka

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho
zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují. “
(Žalmy 23,4)
Farní listy jsou určeny jen pro vnitřní potřebu farností Bzenec, Domanín a Těmice

Uzávěrka příštího čísla je 26. května 2019
Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: farni.listy.bzenec@seznam.cz

